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“…. berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-
orang yang mendustakan Rasul-Nya. 
Al-Qur’an ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta 
pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Janganlah kamu bersikap lemah, dan 
janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling 
tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.” 
(QS. Ali-Imran : 137-139) 
 
“Sesungguhnya janji Allah adalah benar, 
maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu,  
dan jangan pula penipu (syetan) memperdayakan kamu dalam menaati Allah.  
Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” 
(QS. Luqman : 33-34) 
 
Dari Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas ra. Berkata :  
“Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati-Nya di hadapanmu.  
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ketahuilah bahwa apa yang luput darimu tidak akan menimpamu, 
 dan apa yang menimpamu tidak akan luput darimu.  
Ketahuilah bahwa kemenangan seiring dengan kesabaran, 
 jalan keluar seiring dengan cobaan,  
dan kemudahan seiring dengan kesulitan.” 
(HR. Tirmidzi) 
 
“Diperlukan suatu hentakan yakin yang akan melahirkan keberanian, keteguhan, 
dan kesabaran, bertolak dari jaminan yang tak pernah lapuk.” 
(Rahmat Abdullah) 
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 Allah SWT 
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ABSTRACT 
 
 

THE EFFECT OF REFRIGERATOR STORAGE ON  
pH, WATER CONTENT, AND PROTEIN CONTENT  

HYBRID DUCK MEAT  
 

 This study was carried out in the Milk Pilot Plant Laboratory and Food 
Science and Technology Laboratory Brawijaya University. Started from August 
27th until September 17th 2007. 
 The result showed that there was no significant effect of refrigerator storage 
on pH (P>0.05), but there was very significant effect on water content (P<0.01 
and significant effect on protein content (P<0.05). In general pH value of storage 
Hybrid duck meat on 0, 3, 5, and 7 days is 5.72; 5.71; 5.71; and 5.71. In general 
value water content of storage Hybrid duck meat on 0, 3, 5, and 7 days is 78.25%; 
77.34%; 76.39%; and 76.13%.  In general protein content value of storage Hybrid 
duck meat on 0, 3, 5, and 7 days is 20.56%; 20.55%; 20.40%; and 20.10%.  
 The conclusion result showed that refrigerator storage of Hybrid duck meat 
until 7 days not yet gave effect to pH meat, gave decrease on water content and 
protein content. 
 
 
Keywords : Hybrid duck meat, refrigerator, storage. 
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RINGKASAN 
 

 
PENGARUH LAMA PENYIMPANAN 

DALAM SUHU REFRIGERATOR 
TERHADAP pH, KADAR AIR, DAN KADAR PROTEIN 

DAGING ITIK HIBRIDA 
 

Pengumpulan data penelitian dilaksanakan mulai tanggal 27 Agustus 
sampai dengan 17 September 2007 di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak 
Fakultas Peternakan dan Laboraturium Pangan Fakultas Teknologi Pertanian 
Universitas Brawijaya Malang.  

 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh lama penyimpanan 

dalam suhu refrigerator terhadap pH, kadar air, dan kadar protein daging itik 
Hibrida. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan 
acuan untuk penelitian selanjutnya tentang pengaruh lama penyimpanan dalam 
suhu refrigerator terhadap pH, kadar air, dan kadar protein daging itik Hibrida. 

 
Materi penelitian adalah daging itik Hibrida yang di ambil dari peternakan 

yang berada di Desa Dukuh, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Metode 
yang digunakan adalah percobaan dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang 
terdiri dari empat perlakuan dan tiga ulangan. Adapun perlakuan tersebut adalah 
penyimpanan dalam suhu refrigerator selama 0, 3, 5 dan 7 hari. Variabel yang 
diukur adalah pH, kadar air, dan kadar protein daging itik Hibrida. Data dianalisis 
dengan analisis ragam, apabila terdapat perbedaan dilanjutkan dengan uji BNT. 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpanan daging itik dalam suhu 

refrigerator pada masing-masing perlakuan terhadap pH tidak memberikan 
perbedaan yang nyata (P>0,05), namun memberikan perbedaan yang sangat nyata 
terhadap kadar air (P<0,01), sedangkan terhadap kadar protein hasil analisis 
memberikan perbedaan yang nyata (P<0,05). Nilai rata-rata pH daging itik 
Hibrida yang disimpan selama 0, 3, 5, dan 7 hari adalah 5,72; 5,71; 5,71; dan 
5,71.  Nilai rata-rata kadar air daging itik Hibrida yang disimpan selama 0, 3, 5, 
dan 7 hari adalah 78,25%; 77,34%; 76,39%; dan 76,13%. Nilai rata-rata kadar 
protein daging itik Hibrida yang disimpan selama 0, 3, 5, dan 7 hari adalah 
20,56%; 20,55%; 20,40%; dan 20,10%. 

 
Disimpulkan bahwa daging itik Hibrida yang disimpan dalam suhu 

refrigerator memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar air 
dan berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap kadar protein, sedangkan terhadap pH 
tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05). Selama penyimpanan dalam 
suhu refrigerator, kadar air daging itik Hibrida semakin menurun, sedangkan 
kadar protein baru mengalami penurunan pada penyimpanan hari ke-7. pH daging 
itik Hibrida selama penyimpanan juga mengalami penurunan, akan tetapi dengan 
selisih yang sangat kecil. Disarankan bahwa daging itik Hibrida yang disimpan 
dalam suhu refrigerator (1-5 oC) sebaiknya tidak lebih dari 5 hari dan adanya 
penelitian lebih lanjut guna menunjang penelitian ini tentang pengaruh lama 
penyimpanan dalam suhu refrigerator terhadap tekstur, WHC, TPC, dan kadar 
lemak daging itik Hibrida. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1. 1. Latar Belakang 

Daging merupakan salah satu hasil ternak yang hampir tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan manusia karena mempunyai nilai manfaat yang tinggi 

sebagai salah satu sumber protein hewani, energi, air, mineral dan vitamin, 

disamping itu daging memiliki rasa dan aroma yang enak sehingga disukai oleh 

hampir semua orang. Daging dapat berasal dari ternak besar, ternak kecil, ternak 

unggas, aneka ternak, dan ikan. Itik termasuk bangsa unggas yang juga dapat 

diambil dan dikonsumsi dagingnya. 

Itik merupakan salah satu potensi peternakan yang belum banyak digali. 

Berdasarkan data statistik, pada tahun 2000 sampai 2002, populasi itik mengalami 

kenaikan, akan tetapi pada tahun 2003 sampai 2005 terjadi penurunan populasi 

itik. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat memelihara itik 

bertujuan untuk diambil telurnya dan jarang sekali untuk diambil dagingnya 

sehingga tingkat konsumsi daging itik di Indonesia masih sangat rendah (Anonim, 

2005 dalam Ristanti, 2007). 

Populasi itik Hibrida sebagian besar berkembang di Kalimantan Selatan. 

Produksi telur dan daging yang dihasilkan di Kalimantan Selatan pada tahun 2003 

masing-masing sebesar 19.641.765 kg dan 650.556 kg. Jumlah telur yang 

dihasilkan dari ternak itik memberikan kontribusi sebesar 53,8% dari produksi 

telur unggas yang ada sedang produksi daging itik hanya dapat menyuplai sekitar 

3,57% dari produksi daging unggas (Data Peternakan Kalimantan Selatan, 2004). 

Data tersebut menunjukkan bahwa peran itik sangat dominan terutama sebagai 
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penghasil telur, tetapi pada itik Hibrida jantan juga memiliki keunggulan yaitu 

pertumbuhan dagingnya lebih cepat dibandingkan dengan itik lokal, sehingga 

budidaya itik Hibrida jantan juga perlu dikembangkan sebagai upaya penyediaan 

daging itik dalam pasar masyarakat. Berdasarkan pengalaman peternak, itik 

Hibrida mempunyai daya tahan yang lebih baik daripada itik alabio karena 

mortalitas rendah (Anonim, 2007).  

Itik disamping menghasilkan telur juga menghasilkan daging. Daging itik 

sebenarnya dapat dijadikan sebagai salah satu sumber protein hewani yang 

bermutu tinggi karena memiliki kandungan zat-zat makanan berupa protein dan 

lemak yang kandungannya hampir sama dengan daging ayam. Daging itik dalam 

Tabel 1 memiliki kandungan protein lebih tinggi (21,4 %) dibandingkan dengan 

daging sapi (18,7 %), domba (14,8%) (Srigandono, 1986). 

Daging mempunyai sifat mudah rusak karena merupakan media yang 

sangat cocok untuk pertumbuhan mikroorganisme dari lingkungan sekitar. 

Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme dalam daging 

termasuk suhu, kadar air/kelembaban, oksigen, tingkat keasaman dan kebasaan 

(pH) dan kandungan gizi daging (Soeparno, 1998). Hasil metabolisme 

pertumbuhan mikroorganisme yang menggunakan konstituen daging, 

menyebabkan perubahan mikrobial, kemis dan fisis dari daging selama 

penyimpanan (Soeparno, 2005). 

Soeparno (2005) menyatakan bahwa perlakuan daging yang disimpan pada 

suhu rendah, akan menurunkan laju kerusakan oleh mikroorganisme. Purnomo 

(1996) juga berpendapat bahwa metode yang banyak dipergunakan untuk 

mengamankan daging dari kerusakan oleh mikroorganisme dan reaksi-reaksi 
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enzim serta kimia adalah dengan pendinginan atau yang lazim disebut refrigerasi 

pada temperatur antara 1 0 C sampai 3,5 0 C yang memiliki daya tahan tidak lebih 

dari 3 – 5 hari. 

 Penyimpanan daging dalam suhu refrigerator dapat memperlambat reaksi 

kimiawi, sehingga mampu menahan perubahan pH, kadar air, maupun kadar 

protein yang terkandung di dalamnya (Soeparno, 1998). Berdasarkan pernyataan 

tersebut, maka dilakukan penelitian tentang pengaruh lama penyimpanan dalam 

suhu refrigerator terhadap pH, kadar air, dan kadar protein daging itik Hibrida. 

 
1. 2.  Rumusan Masalah 

 Bagaimanakah pengaruh lama penyimpanan dalam suhu refrigerator 

terhadap pH, kadar air, dan kadar protein daging itik Hibrida. 

 
1. 3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh lama 

penyimpanan dalam suhu refrigerator terhadap pH, kadar air, dan kadar protein 

daging itik Hibrida. 

 
1. 4. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi tentang 

pengaruh lama penyimpanan dalam suhu refrigerator terhadap pH, kadar air, dan 

kadar protein daging itik Hibrida dan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.. 

 
1. 5. Kerangka Pikir  

Kualitas karkas dan daging dipengaruhi oleh faktor sebelum dan setelah 

pemotongan. Faktor sebelum pemotongan yang dapat mempengaruhi kualitas 
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daging antara lain adalah genetik, spesies, bangsa, tipe ternak, jenis kelamin, 

umur, pakan termasuk bahan aditif (hormon, antibiotik dan mineral), dan stress. 

Faktor setelah pemotongan yang mempengaruhi kualitas daging antara lain 

meliputi metode pelayuan, stimulasi listrik, metode pemasakan, metode 

penyimpanan dan preservasi (Soeparno, 1998). 

Pengeluaran darah yang terjadi setelah pemotongan mengakibatkan 

pemasukan oksigen ke dalam otot terhenti. Proses metabolisme energi kemudian 

berlangsung secara anaerob. Ion hidrogen yang dibebaskan pada proses glikolisis 

tidak dapat diikat oleh oksigen sehingga terjadi akumulasi ion hidrogen dalam 

otot yang kemudian digunakan untuk mengubah asam piruvat menjadi asam 

laktat. Penimbunan asam laktat ini yang menyebabkan pH otot menjadi turun 

(Purnomo dkk, 2000).  

Manifestasi yang paling penting dari denaturasi protein adalah hilangnya 

kapasitas memegang air, karena dalam praktek merupakan fenomena yang lebih 

universal dari pada kehilangan warna. Titik tempat kapasitas memegang air dari 

protein yang penting adalah pada pH 5,4 – 5,5 (Lawrie, 1995). 

Karkas daging harus didinginkan secepat mungkin dan temperatur dari 

bagian terdalam karkas digunakan sebagai indikator keberhasilan proses, tetapi 

berhubung permukaan daging karkas pada awalnya jauh lebih tinggi dari pada 

temperatur kamar pendingin, maka penguapan sejumlah air dapat terjadi, sehingga 

usaha pendinginan yang cepat membutuhkan kecepatan udara yang tinggi dalam 

ruangan pendingin atau volume sirkulasi udara yang besar (Lawrie, 1995). 

Penyimpanan daging pada suhu di bawah atau di atas kisaran optimum 

akan mempunyai aktivitas menghambat pertumbuhan mikroorganisme penyebab 
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kerusakan, sehingga daging dan produk daging dapat tahan lebih lama (Lawrie, 

1995). Jumlah mikroorganisme adalah faktor yang utama untuk menjadi dasar 

pertimbangan dalam menentukan masa simpan dari sebagian besar bahan pangan, 

karena jumlah mikroorganisme akan mempengaruhi keamanan dari bahan pangan 

tersebut untuk dikonsumsi dibandingkan beberapa faktor lainnya seperti 

penampakan dan nilai nutrisinya (Walker, 2000). 

Selama masa penyimpanan, kadar protein dari bahan pangan dapat 

berubah. Perubahan kadar protein dari bahan pangan selama masa simpan dapat 

dikategorikan sebagai penurunan kualitas. Kandungan protein pada bahan pangan 

dapat berasal dari bahan penyusunnya sendiri maupun dari protein sel dan hasil 

metabolisme mikroorganisme yang ada di dalam bahan pangan tersebut (Murano, 

Peter, Elsa, Murano and Dennis, 1998; Nicklin, Cook, Paget, and Killington, 

1999). 

 
1. 6. Hipotesis 

Pengaruh lama penyimpanan daging itik Hibrida dalam suhu refrigerator 

memberikan perbedaan yang nyata terhadap pH, kadar air, dan kadar protein yang 

terkandung di dalamnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2. 1. Itik Hibrida (Mojosari X Alabio) 

Itik Hibrida adalah itik hasil persilangan antara itik jantan Mojosari 

(Gambar 2) dengan itik betina Alabio (Gambar 3). Itik Hibrida (Gambar 4) 

memiliki klasifikasi Kingdom : Animalia, Phylum : Chordata, Sub phylum : 

Vertebrata, Class : Aves, Ordo : Anseriformes, Family : Anatidae, Sub family : 

Anatinae, tribus anati ni, Genus : Anas, Species : Anas javanica. Itik Hibrida yang 

dijadikan tipe pedaging / potong adalah yang berkelamin jantan, yang memiliki 

keunggulan yang lebih baik dari kedua induknya (Anonim, 2007). 

 Potensi itik di Indonesia cukup besar, terbukti dari terdapatnya jenis itik 

lokal yang sangat bervariasi baik karena pengaruh kemampuan genetik maupun 

karena pengaruh lingkungan. Untuk meningkatkan produktivitas itik lokal 

sekaligus menghasilkan bibit itik yang mempunyai kemampuan beradaptasi 

terhadap lingkungan, telah dilakukan serangkaian penelitian di Balai Penelitian 

Ternak Kalimantan Selatan (2004). Penelitian diarahkan pada evaluasi 

kemampuan produksi berbagai jenis itik lokal dan akhirnya diperoleh galur itik 

hasil persilangan antar itik Mojosari dan Alabio (MA) yang biasanya disebut 

dengan istilah itik Hibrida, dimana itik Hibrida ini didapatkan dari persilangan 

antara itik jantan Mojosari dengan itik betina Alabio. Itik Hibrida diharapkan 

mampu beradaptasi dengan lingkungan dan berpotensi sebagai bibit niaga, karena 

itik ini mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan kedua kelompok induknya 

(Anonim, 2007). 
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 Keuntungan itik Hibrida (Mojosari x Alabio) adalah umur pertama 

bertelur lebih awal, produktivitas telur lebih tinggi, konsistensi produksi lebih 

baik, pertumbuhan lebih cepat, anak jantan dapat dijadikan itik pedaging/potong 

(Anonim, 2006). 

 
2. 2. Daging Itik dan Komposisinya 

Daging didefinisikan sebagai semua jaringan hewan dan semua produk 

hasil pengolahan jaringan-jaringan tersebut yang sesuai untuk dimakan serta tidak 

menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang memakannya. Organ-organ misalnya 

hati, ginjal, paru-paru, jantung, limpa, pankreas dan jaringan otot termasuk dalam 

definisi ini. Sebagai bahan makanan manusia, daging dapat diperoleh dari ternak 

sapi, kambing, domba, babi dan unggas serta aneka ternak termasuk hewan liar 

(Soeparno, 1994). 

Buckle, Edwards, Fleet, and Wootton (1987) menyatakan bahwa daging 

merupakan bahan makanan yang mengandung gizi lengkap dan dibutuhkan oleh 

tubuh. Komposisi nutrisi penyusun daging terdiri dari air, protein, lemak, 

karbohidrat, mineral dan vitamin. Komposisi kimia daging secara umum terdiri 

dari air 75% (65-80%), protein 18,5% (16-22%), lemak 3% (0,5-13%), 

karbohidrat 1% (0,5-1,5%), dan sisanya mineral. 

Forrest, Aberle, Hedrick, Judge, and Merkel (1975) juga menyatakan 

bahwa protein merupakan komponen bahan kering terbesar dari daging. Nilai 

nutrisi daging yang tinggi disebabkan karena daging mengandung asam-asam 

amino esensial yang lengkap dan seimbang disamping mengandung komponen 

lainnya seperti air, lemak, karbohidrat, dan komponen anorganik. Komponen 

daging terdiri dari air 75%; protein 18,5%; lemak 3%; substansi non protein 
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nitrogen 1,5%; konstituen anorganik 1,0%, vitamin larut dalam air dan lemak 

1,0%. 

Srigandono (1986) menyatakan bahwa itik merupakan salah satu jenis 

unggas air yang telah didomestikasikan oleh manusia untuk diambil telur, daging, 

feses dan bulunya. Menurut Samosir (1990) bahwa disamping sebagai penghasil 

telur, itik petelur yang sudah diafkir dijual sebagai hewan potong. 

 
Tabel 1. Komposisi daging itik dan daging ternak lain 

Kadar (%) Jenis 
Ternak Air Protein Lemak Abu 

Nilai Energi / 100 
gram (KKal) 

Itik 68,8 21,4 8,2 1,2 159 
Ayam 73,4 20,6 4,8 1,1 126 
Angsa 68,3 22,3 7,1 1,1 153 
Sapi 63,0 18,7 17,0 0,9 228 
Domba 59,8 14,8 32,0 0,8 268 
Babi 52,0 14,8 32,0 0,8 347 
Sumber : Srigandono (1986) 

 

Srigandono (1986) menyatakan bahwa daging itik memiliki kandungan 

zat-zat makanan berupa protein dan lemak yang tidak jauh berbeda dengan daging 

ayam, bahkan daging itik menonjol lebih tinggi kandungan lemaknya sehingga 

energinya pun lebih tinggi, sedangkan daging itik dibandingkan dengan daging 

dari jenis ternak sapi, domba dan babi mengandung protein dalam prosentase yang 

lebih tinggi (21,4%). 

 
2. 3. Penyimpanan Dalam Suhu Refrigerator 

 Penyimpanan daging pada suhu di bawah atau di atas kisaran optimum 

akan mempunyai aktivitas menghambat pertumbuhan mikroorganisme penyebab 

kerusakan, sehingga daging dan produk daging dapat tahan lebih lama (Lawrie, 

1995). 
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Masa penyimpanan bahan pangan merupakan jangka waktu dimana bahan 

pangan tersebut dianggap tetap aman dan layak untuk dikonsumsi, dapat 

digunakan oleh konsumen sesuai dengan kebutuhannya. Masa simpan ditentukan 

berdasarkan salah satu atau beberapa faktor kualitas dari bahan pangan yang 

dianggap paling penting yang akan berubah selama masa penyimpanan sampai 

batas terakhir yang masih dapat dianggap baik (Park, Lee, and Lee, 2000; Singh, 

2000). 

 Masa simpan bahan pangan dipengaruhi oleh stabilitas simpan bahan 

pangan itu sendiri. Pengemasan dan keadaan lingkungan tempat bahan pangan 

disimpan dapat mempengaruhi stabilitas simpan dari bahan pangan (Fabiano, 

Perejo, Pastorino, and Boughi, 2000) 

 Jumlah mikroorganisme merupakan faktor yang utama untuk menjadi 

dasar pertimbangan dalam menentukan masa simpan dari sebagian besar bahan 

pangan, karena jumlah mikroorganisme akan mempengaruhi keamanan dari bahan 

pangan tersebut untuk dikonsumsi dibandingkan beberapa faktor lainnya seperti 

penampakan dan nilai nutrisinya (Walker, 2000). 

 Penyimpanan suhu rendah mempunyai pengaruh terhadap proses-proses 

kimiawi, enzimatis, dan mikrobiologis yaitu yang mampu menghambat atau 

mencegah reaksi kimia, aktivitas enzim dan mikroorganisme. Cold storage (suhu 

rendah) yaitu penyimpanan pada suhu dingin baik dalam kondisi suhu dibawah 

atau diatas titik beku air, walaupun didalam prakteknya lebih sering dipakai suhu 

refrigerator (Purnomo, 1996). 

 Penyimpanan pada suhu dingin akan menyebabkan daging mengalami 

evaporasi sehingga daging akan kehilangan airnya dan menyebabkan kadar air 
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dalam daging tersebut berkurang dan total berat dari daging juga berkurang 

(Anonymous, 2004). 

 
2. 4.  pH Daging 

pH daging dari ternak yang masih hidup sekitar 7, tetapi setelah mati 

glukosa dalam otot diubah menjadi asam laktat yang dapat menurunkan pH 

normal. Ternak yang normal (tidak stress) mempunyai pH otot sekitar 5,5 setelah 

kematian (24 jam setelah pemotongan) karena semua glikogen telah habis 

(Anonymous, 2004). 

Buckle et al (1987) menyatakan bahwa perubahan pH sesudah ternak mati 

pada dasarnya ditentukan oleh kandungan asam laktat yang tertimbun dalam otot, 

yang selanjutnya ditentukan oleh kandungan glikogen dan penanganan sebelum 

penyembelihan. pH akhir mempunyai beberapa pengaruh yang berarti dalam mutu 

daging, yaitu : 

1. pH rendah, berada sekitar pH 5,1 – 6,1 menyebabkan daging mempunyai 

struktur terbuka yang sangat diinginkan untuk pengasinan daging, warna 

merah muda yang cerah yang disukai konsumen, flavor yang lebih disukai 

baik dalam kondisi telah dimasak atau diasinkan, dan stabilitas yang lebih baik 

terhadap kerusakan akibat mikroorganisme. 

2. pH tinggi, berada sekitar pH 6,2 – 7,2 menyebabkan daging pada tahap akhir 

mempunyai struktur yang tertutup atau padat dengan warna merah-ungu tua, 

rasa kurang enak dan keadaan yang lebih memungkinkan untuk 

perkembangan mikroorganisme. 

 pH daging tidak dapat diukur segera setelah pemotongan (biasanya dalam 

waktu 45 menit) untuk mengetahui penurunan pH awal. Pengukuran selanjutnya 
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biasanya dilakukan setidak-tidaknya setelah 24 jam untuk mengetahui pH akhir 

dari daging atau karkas. Perubahan pH sesudah ternak mati pada dasarnya 

ditentukan oleh kandungan asam laktat yang tertimbun dalam otot, yang 

selanjutnya ditentukan oleh kandungan glikogen dan penanganan sebelum 

penyembelihan, walaupun demikian pH akhir yang tercapai mempunyai beberapa 

pengaruh yang berarti dalam mutu daging (Purnomo dan Adiono, 1987). 

pH daging tergantung pada jumlah glikogen otot pada saat pemotongan 

atau pada saat ternak masih hidup (Purnomo dkk, 2000). Otot dalam keadaan 

ternak yang masih hidup mempunyai nilai pH antara 7,2 – 7,4, bila ternak 

diistirahatkan dengan baik dan tidak menderita tekanan pada saat disembelih, 

ototnya akan mengandung glikogen yang cukup tinggi, oleh karenanya terbentuk 

sejumlah besar asam laktat yang akan menyebabkan adanya perubahan besar nilai 

pH otot selama proses glikolisis (Buckle et al, 1987).   

Pengeluaran darah yang terjadi setelah pemotongan mengakibatkan 

pemasukan oksigen ke dalam otot terhenti. Proses metabolisme energi kemudian 

berlangsung secara anaerob. Ion hydrogen yang dibebaskan pada proses glikolisis 

tidak dapat diikat oleh oksigen sehingga terjadi akumulasi ion hydrogen dalam 

otot yang kemudian digunakan untuk mengubah asam piruvat menjadi asam 

laktat. Penimbunan asam laktat ini yang menyebabkan pH otot menjadi turun 

(Purnomo dkk, 2000). 

Penurunan pH daging disebabkan oleh akumulasi asam laktat, hal ini akan 

menyebabkan daging mengalami denaturasi. Denaturasi secara bertahap akan 

disertai dengan hilangnya daya untuk mengikat air, dan penurunan pH 
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menyebabkan protein miofibril mencapai titik isoelektriknya. Kedua kejadian itu 

menyebabkan exudasi (drip) (Lawrie, 1995). 

 
2. 5. Kadar Air Daging 

Menurut Varman dan Sutherland (1995) air dalam daging berhubungan 

dengan jaringan otot dan protein yang mempunyai peranan utama dalam 

mekanisme pengikatan air. Hamm (1986) dalam deMan (1997) menjelaskan 

bahwa kemampuan daging mengikat air disebabkan oleh kemampuan protein otot 

dalam mengikat air. Sekitar 34% protein daging larut dalam air. Kemampuan otot 

dalam mengikat air terutama disebabkan oleh aktomiosin, komponen utama 

miofibril. Daging yang mengandung protein 20-22% mengandung 74-76% air, 

sehingga 100 gram protein mengikat sekitar 350-360 gram air. Menurut Tilman, 

dkk (1989) kadar air daging menurun dengan bertambahnya umur ternak, 

sebaliknya kadar lemak tubuh cenderung meningkat sampai stadium kedewasaan 

tercapai. 

 Air dalam bahan pangan berperan sebagai bahan pelarut dari beberapa 

komponen disamping ikut sebagai bahan pereaksi, bentuk air dapat ditemukan 

sebagai air bebas dan air terikat. Air bebas dapat dengan mudah hilang bila 

dipanaskan yang menyebabkan air tersebut menguap, sedangkan air terikat sulit 

dibebaskan dengan cara tersebut. Kandungan air dalam bahan pangan akan 

berubah-ubah sesuai dengan lingkungannya, dalam hal ini sangat erat 

hubungannya dengan daya awet bahan pangan tersebut, sehingga menjadi 

pertimbangan utama dalam pengolahan dan pengelolaan pasca panen bahan 

tersebut (Purnomo, 1993). 
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Kadar air adalah air yang terkandung di dalam bahan pangan yang 

biasanya dinyatakan dalam persen. Kadar air dalam bahan dapat mempengaruhi 

tekstur, cita rasa, dan daya tahan bahan makanan tersebut. Air yang terdapat 

dalam bahan pangan terdapat dalam 3 bentuk yaitu : (1) air bebas (free water) 

yang terdapat pada permukaan benda padat dan mudah menguap, (2) air terikat 

(bound water) secara fisik yaitu air yang terikat menurut sistem kapiler, (3) air 

terikat secara kimiawi misalnya air kristal dan air terikat dalam sistem dispersi. 

Perbedaan ini disebabkan oleh adanya perbedaan lama penyimpanan dan selama 

waktu simpan tersebut terjadi proses penguapan terutama pada permukaan daging 

(Winarno, 1993). 

Fellows (2000) menyatakan bahwa penurunan kadar air pada daging 

selama penyimpanan terjadi karena adanya persinggungan antara daging dengan 

udara sekitarnya, udara akan menarik kandungan air dalam daging secara 

berkesinambungan sampai dicapai keseimbangan kelembaban.  

Sudarmadji dkk (1997) berpendapat bahwa penurunan kadar air terjadi 

karena selama penyimpanan terjadi penguapan terutama air permukaan (termasuk 

air bebas). Penguapan air bebas ini menyebabkan jumlah air yang terkandung 

dalam daging menjadi berkurang.  

Soeparno (1998) berpendapat bahwa penyimpanan daging dalam suhu 

refrigerator (-10C sampai 30C), sebaiknya kelembaban relatif dibuat antara 88% 

sampai 92%, bila kelembaban relatif terlalu tinggi, cairan akan berkondensasi 

pada permukaan daging, sedangkan kelembaban relatif terlalu rendah, cairan 

permukaan daging akan banyak yang menguap. 



 

14

Purnomo (1996) dan Soeparno (1998) menyatakan bahwa daging selama 

disimpan akan mengalami banyak perubahan (penurunan kualitas), baik secara 

fisik maupun kimiawi. Kerusakan daging segar melibatkan tiga proses, yaitu: (1) 

mikroba yang menyebabkan pembusukan, (2) kemis yang menyebabkan 

perubahan warna dan, (3) fisik yang menyebabkan pembentukan exudasi cairan 

(drip). 

 
2. 6. Kadar Protein Daging 

 Protein merupakan suatu zat yang amat penting bagi tubuh, karena 

berfungsi sebagai bahan bakar tubuh, zat pembangun, pengatur, dan sumber asam 

amino yang mengandung unsur C, H, O dan N yang tidak dimiliki oleh lemak dan 

karbohidrat (Winarno, 1992). 

 Protein daging berhubungan dengan kandungan air yang terikat 

didalamnya. Protein daging yang meningkat, maka air yang terikat oleh protein 

daging akan meningkat. Protein daging yang rendah, maka air yang terikat oleh 

protein daging akan rendah pula (Jamhari, 1995). 

 Molekul protein merupakan rantai panjang yang tersusun oleh mata rantai 

asam amino. Asam amino adalah senyawa yang memiliki satu atau lebih gugus 

karboksil (-COOH) dan satu atau lebih gugus amino (-NH2) yang salah satunya 

terletak pada atom C tepat di sebelah gugus karboksil (atom-atom C alfa). Asam-

asam amino yang berbeda bersambung melalui ikatan peptida yaitu ikatan antara 

gugus karboksil satu asam amino dengan gugus amino dari asam amino yang di 

sampingnya (Sudarmadji dkk, 1997). 

 Protein daging lebih mudah dicerna dibandingkan dengan protein yang 

bersumber dari bahan pangan nabati. Nilai protein daging yang tinggi disebabkan 
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oleh kandungan asam-asam amino esensialnya yang lengkap dan seimbang. Asam 

amino esensial merupakan pembangun protein tubuh yang berasal dari makanan 

(tidak dapat dibentuk di dalam tubuh) (Astawan, 2004). 

 Lawrie (1995) menyatakan bahwa denaturasi protein dapat juga 

disebabkan oleh enzim protease cathepsin dari otot, dimana enzim ini sebelumnya 

tidak aktif karena terikat oleh lisosom, akan tetapi dibebaskan dan diaktifkan 

ketika membran partikel menjadi lemah akibat adanya penurunan pH. 

Brock, Thomas, Michael, Madigan, John, Martinko, and Jack (1994) 

menyatakan bahwa selama penyimpanan terjadi pergeseran proporsi konsumsi 

protein oleh mikroba, dari yang sebelumnya mengkonsumsi protein dan 

karbohidrat dalam jumlah yang seimbang, bergeser menjadi lebih banyak 

mengkonsumsi protein sehingga jumlah konsumsi protein oleh mikroba lebih 

banyak dari pertambahan protein biomassa.  
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 
3. 1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus sampai dengan 17 

September 2007 di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan 

dan Laboraturium Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 

Malang.  

 
3. 2. Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah daging bagian dada dan 

paha dari itik Hibrida jantan berumur 9 minggu yang di ambil dari Desa Dukuh, 

Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. 

 Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah botol timbang; oven; 

eksikator; timbangan analitik merek Mettler AJ150 dengan kepekaan 0,0001 gr; 

botol timbang; pemanas Kjeldahl lengkap yang dihubungkan dengan pengisap 

uap, Labu Kjeldahl; alat distilasi lengkap dengan erlenmeyer berukuran 125 ml; 

buret; dan pH meter; sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian adalah 

asam sulfat (H2SO4) 98%; tablet Kjeldahl; larutan natrium hidroksida (NaOH) 

40%; larutan asam borat (H3BO3) 4%; larutan asam klorida (HCl) 0,1 N; dan 

buffer dengan pH 4 dan pH 7. 

 
3. 3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan. 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap dengan 4 

perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan yang digunakan yaitu dengan penyimpanan 
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selama 0, 3, 5 dan 7 hari dalam suhu refrigerator. Perlakuan penelitian dapat 

dilihat pada Tabel 2, sedangkan tahapan penelitian tentang pengaruh lama 

penyimpanan dalam suhu refrigerator terhadap pH, kadar air, dan kadar protein 

daging itik Hibrida terdapat dalam Gambar 1. 

 
Tabel 2. Perlakuan Penelitian 

Ulangan Perlakuan 1 (U1) 2 (U2) 3 (U3) 
0 hari (L1) L1 U1 L1 U2 L1 U3 
3 hari (L2) L2 U1 L2 U2 L2 U3 
5 hari (L3) L3 U1 L3 U2 L3 U3 
7 hari (L4) L4 U1 L4 U2 L4 U3 

 

 
3. 4. Variabel Penelitian 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah pH (Sudarmadji dkk, 

1997) pada Lampiran 2, kadar air (AOAC, 1970) pada Lampiran 3, dan kadar 

protein (Sudarmadji dkk, 1997) pada Lampiran 4. 

 
3. 5. Analisis Data 

  Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis ragam dan 

apabila terdapat perbedaan dilanjutkan Uji BNT (Yitnosumarto, 1991), dengan 

membandingkan daging itik hibrida yang disimpan dalam suhu refrigerator 

selama 0, 3, 5, dan 7 hari. 

 
3. 6. Batasan Istilah 

Itik Hibrida  : itik hasil persilangan antara itik jantan Mojosari dengan itik betina 

Alabio. Itik Hibrida yang digunakan dalam penelitian adalah itik 

yang dipelihara dengan metode pemeliharaan yang sama, berjenis 

kelamin jantan yang berumur 9 minggu. 
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Refrigerator : tempat penyimpanan yang bersuhu antara 1-5 oC. 

Sampel  : bahan yang dilakukan penelitian, yaitu bagian dada dan paha tubuh 

itik Hibrida. 
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Gambar 1. Tahapan penelitian daging itik Hibrida 

 
 
 
 
 
 
 

Pemotongan Itik Hibrida 
(jantan, umur 9 minggu) 

Pencelupan dalam air panas dan 
Pencabutan bulu 

Pengambilan Sampel 
(dada dan paha) 

Analisis Sampel  

pH Kadar Air Kadar Protein 

Penyimpanan dalam Suhu 
Refrigerator  

selama 0, 3, 5, dan 7 hari 



 

20

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Itik Mojosari   Gambar 3. Itik Alabio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Itik Hibrida (Mojosari-Alabio / MA) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4. 1.  Pengaruh Lama Simpan Dalam Suhu Refrigerator Terhadap pH 

Daging. 
 

Rata-rata pH pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel 3, 

sedangkan data dan analisis ragam pengujian pH daging itik Hibrida terdapat pada 

Lampiran 4. 

 
Tabel 3. Rata-rata pH daging itik Hibrida 

Lama Penyimpanan Rata - rata 
0 hari 5,72 ± 0,01 
3 hari 5,71 ± 0,03 
5 hari 5,71 ± 0,02 
7 hari 5,71 ± 0,03 

 

 Hasil analisa statistik menunjukkan bahwa lama penyimpanan daging itik 

Hibrida dalam suhu refrigerator tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) 

terhadap pH daging. pH daging itik tertinggi terdapat pada perlakuan lama 

penyimpanan 0 hari yaitu sebesar 5,72 dan pH terendah terdapat pada perlakuan 

lama penyimpanan selama 3, 5 dan 7 hari yaitu sebesar 5,71. 

Data penelitian di atas menunjukkan bahwa selama daging itik Hibrida 

dalam kondisi penyimpanan yang dingin (suhu refrigerator), pH daging tersebut 

tidak berbeda nyata. Hal ini disebabkan karena suhu refrigerator mampu menahan 

terjadinya penurunan pH daging, dimana dalam daging masih terdapat cadangan 

glikogen sehingga enzim-enzim glikolitik masih aktif, namun kecepatan proses 

glikolisis sendiri akan terhambat. Soeparno (1998) juga berpendapat bahwa 

penurunan pH karkas postmortem mempunyai hubungan yang erat dengan 

temperatur lingkungan (penyimpanan), dimana temperatur tinggi akan 
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meningkatkan laju penurunan pH sedangkan temperatur rendah akan dapat 

menghambat laju penurunan pH sebagai akibat pengaruh langsung dari temperatur 

terhadap laju glikolisis postmortem.  

Penurunan pH daging itik yang disimpan dalam suhu refrigerator ini juga 

disebabkan dari akumulasi asam laktat yang diakibatkan dari proses glikolisis 

yang terjadi. Lawrie (1995) menyatakan bahwa penurunan pH daging disebabkan 

oleh akumulasi asam laktat, hal ini akan menyebabkan daging mengalami 

denaturasi. Denaturasi secara bertahap akan disertai dengan hilangnya daya untuk 

mengikat air, dan penurunan pH menyebabkan protein miofibril mencapai titik 

isoelektriknya. Kedua kejadian itu menyebabkan pembentukan exudasi (drip). 

 pH tergantung pada jumlah glikogen otot pada saat pemotongan atau pada 

saat ternak masih hidup (Purnomo dkk, 2000). Otot dalam keadaan ternak yang 

masih hidup mempunyai nilai pH antara 7,2 – 7,4, bila ternak diistirahatkan 

dengan baik dan tidak menderita tekanan pada saat disembelih, ototnya akan 

mengandung glikogen yang cukup tinggi, oleh karenanya terbentuk sejumlah 

besar asam laktat yang akan menyebabkan adanya perubahan besar nilai pH otot  

yang semakin mengalami penurunan selama proses glikolisis (Buckle et al, 1987).  

 
4. 2.  Pengaruh Lama Simpan Dalam Suhu Refrigerator Terhadap Kadar 

Air Daging. 
 

Rata-rata kadar air daging pada masing-masing perlakuan dapat dilihat 

pada Tabel 4, sedangkan data dan analisis ragam pengujian kadar air daging itik 

Hibrida terdapat pada Lampiran 5. 
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Tabel 4. Rata-rata kadar air (%) daging itik Hibrida 

Lama Penyimpanan Rata - rata 
0 hari 78,25c ± 0,16 
3 hari 77,34b ± 0,05 
5 hari 76,39a ± 0,44 
7 hari 76,13a ± 0,34 

Superskrip yang berbeda pada masing-masing perlakuan menunjukkan adanya 
perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 
 
 

Hasil analisa statistik menunjukkan bahwa lama penyimpanan daging itik 

Hibrida dalam suhu refrigerator memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap kadar air yang terkandung di dalamnya. Kadar  air daging itik 

ini tertinggi terdapat pada perlakuan lama penyimpanan selama 0 hari yaitu 

sebesar 78,25% dan kadar air terendah terdapat pada perlakuan lama 

penyimpanan selama 7 hari yaitu sebesar 76,13%.   

Kandungan air daging dalam Tabel 4 menunjukkan bahwa semakin lama 

waktu penyimpanan daging dalam suhu refrigerator, kadar airnya semakin 

menurun. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari kondisi lingkungan 

sekitarnya yaitu ruangan pendingin itu sendiri, antara daging dan udara saling 

bersinggungan, dimana terjadi penguapan air dalam daging oleh udara secara 

berkesinambungan selama penyimpanan. Fellows (2000) menyatakan bahwa 

penurunan kadar air pada daging selama penyimpanan terjadi karena adanya 

persinggungan antara daging dengan udara sekitarnya, udara akan menarik 

kandungan air dalam daging secara berkesinambungan sampai dicapai 

keseimbangan kelembaban. Soeparno (1998) berpendapat bahwa penyimpanan 

daging dalam suhu refrigerator (-10C sampai 30C), sebaiknya kelembaban relatif 

dibuat antara 88% sampai 92%, bila kelembaban relatif terlalu tinggi, cairan akan 
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berkondensasi pada permukaan daging, sedangkan kelembaban relatif terlalu 

rendah, cairan permukaan daging akan banyak yang menguap. 

Penurunan kadar air dalam daging itik berdasarkan hasil penelitian ini 

akibat terjadinya penguapan air yang berada dalam daging. Winarno (1993) dan 

Sudarmadji (1997) yang menyatakan bahwa air yang terdapat dalam bahan 

pangan terdapat dalam 3 bentuk yaitu : (1) air bebas (free water) yang terdapat 

pada benda padat dan mudah menguap, (2) air terikat (bound water) secara fisik 

yaitu air yang terikat menurut sistem kapiler, (3) air terikat secara kimiawi 

misalnya air kristal dan air terikat dalam sistem dispersi. Hal ini disebabkan oleh 

adanya perbedaan lama penyimpanan dan selama waktu simpan tersebut terjadi 

proses penguapan terutama pada permukaan daging. 

Penurunan kadar air dalam daging itik Hibrida pada penelitian ini juga 

disebabkan akibat dari adanya perembesan air daging yang keluar pada saat 

proses penelitian dan menetesnya air daging pada saat disimpan dalam suhu 

refrigerator. Purnomo (1996), Soeparno (1998), dan Lawrie (1995) menyatakan 

bahwa daging selama disimpan akan mengalami banyak perubahan (penurunan 

kualitas), baik secara fisik maupun kimiawi. Kerusakan daging segar melibatkan 

tiga proses, yaitu: (1) mikroba yang menyebabkan pembusukan, (2) kemis yang 

menyebabkan perubahan warna dan, (3) fisik yang menyebabkan pembentukan 

exudasi cairan (drip). Denaturasi pada daging terjadi secara bertahap yang akan 

disertai dengan hilangnya daya untuk mengikat air, sehingga menyebabkan 

kandungan air dalam daging tersebut juga berkurang bersamaan exudasi yang 

terjadi. 
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4. 3. Pengaruh Lama Simpan Dalam Suhu Refrigerator Terhadap Kadar 
Protein Daging. 

 
Rata-rata kadar protein daging pada masing-masing perlakuan dapat 

dilihat pada Tabel 5, sedangkan data dan analisis ragam pengujian kadar protein 

daging itik Hibrida terdapat pada Lampiran 6. 

 
Tabel 5. Rata-rata kadar protein (%) daging itik Hibrida 

Lama Penyimpanan Rata - rata 
0 hari 20,56b ± 0,08 
3 hari 20,55b ± 0,02 
5 hari 20,40b ± 0,07 
7 hari 20,10a ± 0,33 

Superskrip yang berbeda pada masing-masing perlakuan menunjukkan adanya 
perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05)   
 

Hasil analisa statistik menunjukkan bahwa lama penyimpanan daging itik 

Hibrida dalam suhu refrigerator memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

terhadap kadar protein yang terkandung di dalamnya. Kadar protein daging itik ini 

tertinggi terdapat pada perlakuan lama penyimpanan selama 0 hari yaitu sebesar 

20,56% dan kadar protein terendah terdapat pada perlakuan lama penyimpanan 

selama 7 hari yaitu sebesar 20,10%.   

Kadar protein daging itik Hibrida dalam Tabel 5 menunjukkan bahwa 

semakin lama waktu penyimpanan daging dalam suhu refrigerator, maka kadar 

proteinnya semakin menurun. Hal ini disebabkan karena akibat dari terjadinya 

penurunan pH yang menyebabkan enzim protease menyerang protein, dan akibat 

terjadinya perembesan air daging yang keluar selama proses penelitian yang 

kemungkinan nutrisi daging juga terikut dalam air rembesan tersebut. Murano et 

al (1998) berpendapat bahwa perubahan kadar protein dari bahan pangan selama 

masa penyimpanan dapat dikategorikan sebagai penurunan kualitas .  
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Turunnya kadar protein dalam daging itik berdasarkan hasil penelitian 

merupakan akibat terjadinya penurunan pH, dimana Lawrie (1995) menyatakan 

bahwa denaturasi protein juga menyebabkan protein dapat diserang oleh enzim 

protease cathepsin dari otot, dimana enzim ini sebelumnya tidak aktif karena 

terikat oleh lisosom, akan tetapi dibebaskan dan diaktifkan ketika membran 

partikel menjadi lemah akibat adanya penurunan pH. 

Penurunan kadar protein daging itik Hibrida juga diakibatkan karena 

terjadinya perembesan air daging (exudasi) selama proses penelitian yang secara 

langsung menyebabkan sebagian nutrisi daging terikut dalam air rembesan 

tersebut. Lawrie (1995) mengatakan bahwa protein akan mencapai titik 

isoelektriknya pada saat daging mengalami denaturasi, dimana daging mengalami 

denaturasi ketika pH turun yang disebabkan oleh akumulasi asam laktat dari 

proses glikolisis, dimana denaturasi pada daging terjadi secara bertahap yang akan 

disertai dengan hilangnya daya untuk mengikat air sehingga kedua kejadian 

tersebut menyebabkan pembentukan exudasi cairan (drip).   

Penurunan kadar protein daging itik Hibrida dalam penelitian ini juga 

diduga sebagai akibat dari aktivitas mikroba yang terdapat dalam daging, dimana 

Brock, et al (1994) menyatakan bahwa selama penyimpanan terjadi pergeseran 

proporsi konsumsi protein oleh mikroba, dari yang sebelumnya mengkonsumsi 

protein dan karbohidrat dalam jumlah yang seimbang, bergeser menjadi lebih 

banyak mengkonsumsi protein sehingga jumlah konsumsi protein oleh mikroba 

lebih banyak dari pertambahan protein biomassa.  

Perbedaan hasil analisa kadar protein daging itik dalam Tabel 5 

menunjukkan bahwa penyimpanan dalam suhu refrigerator selama 0 sampai 5 
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hari protein daging belum menunjukkan perubahan yang nyata, hal ini diduga 

pada waktu tersebut laju pertumbuhan mikroba dalam daging dapat ditahan, 

sedangkan pada penyimpanan ke 7 hari menunjukkan perubahan yang nyata, hal 

ini diduga pada waktu tersebut mikroba mulai tumbuh dan dapat bertahan dalam 

suhu refrigerator. Menurut Soeparno (1998) bahwa mikroba yang tumbuh pada 

suhu refrigerator (00C sampai 50C) atau lebih rendah disebut psychrophiles 

(mikroba psychropilic), tetapi suhu pertumbuhan optimumnya adalah 200C 

sampai 300C. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5. 1. Kesimpulan 

 Daging itik Hibrida yang disimpan dalam suhu refrigerator memberikan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar air dan berpengaruh nyata 

(P<0,05) terhadap kadar protein, sedangkan terhadap pH tidak memberikan 

pengaruh yang nyata (P>0,05). Selama penyimpanan dalam suhu refrigerator, 

kadar air daging itik Hibrida semakin menurun, sedangkan kadar protein baru 

mengalami penurunan pada penyimpanan hari ke-7. pH daging itik Hibrida 

selama penyimpanan juga mengalami penurunan, akan tetapi dengan selisih yang 

sangat kecil. 

 
5. 2. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan bahwa : 

 Ditinjau dari kondisi pH, kadar air, dan kadar protein daging itik Hibrida yang 

disimpan dalam suhu refrigerator (0–5 oC) sebaiknya tidak lebih dari 5 hari. 

 Adanya penelitian lebih lanjut guna menunjang penelitian ini tentang 

pengaruh lama penyimpanan dalam suhu refrigerator terhadap tekstur, WHC, 

TPC, dan kadar lemak daging itik Hibrida. 
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Lampiran 1.  Prosedur Pengukuran pH Daging Menggunakan pH meter   
(Sudarmadji dkk, 1997). 

 

Cara Kerja : 
1. Test Mode Selective diatur pada posisi pH. 

 
2. Dilakukan kalibrasi, dengan cara elektroda pada pH meter dimasukkan 

dalam larutan buffer pH 7, kemudian dibilas dengan aquades dan 
dikeringkan dengan menggunakan kertas tissue, setelah itu di masukkan 
dalam buffer pH 4. 

 
3. Elektroda dibilas dengan aquades dan dikeringkan dengan tissue, 

kemudian di masukkan dalam bahan yang telah dihaluskan. 
 

4. Setelah konstan, angka yang ditunjukkan pada pH meter dicatat. 
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Lampiran 2.  Prosedur Pengukuran Kadar Air Daging  Dengan Metode 
Oven (AOAC, 1970 ; Rangana, 1979). 

 

Cara Kerja : 

1. Botol timbang dikeringkan dengan cara dimasukkan dalam oven selama 
15-30 menit dan didinginkan dalam eksikator ± 10-15 menit, kemudian 
ditimbang. 

 
2. Sampel yang telah dihaluskan ditimbang sebanyak 5 gr dalam botol 

timbang yang telah diketahui beratnya tersebut (X). 
 
3. Sampel dalam botol timbang dikeringkan dalam oven pada kisaran suhu 

100-1050C selama 3-5 jam, didinginkan dalam eksikator dan ditimbang 
(Y). 

 
4. Dimasukkan dalam oven lagi selama 30 menit, kemudian didinginkan 

dalam eksikator dan ditimbang. Perlakuan ini diulang sampai tercapai 
berat konstan (selisih timbang berturut-turut kurang dari 0,2 mg). 

 
 
Kadar air dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

Kadar Air  = 
X

YX −  
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Lampiran 3.  Prosedur Pengukuran Kadar Protein Dengan Metode Kjeldahl 
(Sudarmadji, 1997) 

 

Tahap I : Destruksi 
1. Bahan ditimbang ± 500 mg menggunakan timbangan analitik, kemudian di 

tempatkan pada labu Kjeldahl yang telah berisi H2SO4 98% dan satu tablet 
Kjeldahl (7,5 gr K2S2O4 dan 0,35 gr HgO). 

 
2. Digestor dipanaskan dengan mengatur suhu pada 2500C selama 15 menit. 

 
3. Labu Kjeldahl dimasukkan pada digestor, selanjutnya pengatur suhu pada 

digestor dinaikkan sampai 4100C. Destruksi dilakukan sampai cairan 
menjadi jernih selama ± 1 jam, kemudian dimatikan dan dibiarkan bahan 
mejadi dingin. 

 
Tahap II : Destilasi 

1. Aquadest dan larutan NaOH 50% ± 50 ml di tambahkan dalam labu 
Kjeldahl, kemudian pasang segera tabung Kjeldahl dalam alat distilasi 
(Distiller inlet). 

 
2. Erlenmeyer 250 ml yang berisi  larutan H3BO3 4 % dimasukkan pada 

Distiller outlet, tepat di bawah kondensor. Ujung kondensor harus 
terendam dalam larutan H3BO3. Untuk mengetahui asam dalam keadaan 
berlebihan maka diberi indikator (metil red + BCG). 

 
3. Tombol RUN pada panel control ditekan untuk memulai proses Destilasi. 

Distiller akan berhenti secara otomatis jika destilat yang dihasilkan telah 
mencapai ± 75 ml. 

 
Tahap III : Titrasi 

- Titrasi pada distilat dilakukan pada Autotitrator dengan menggunakan HCl 
0,1 N. 

 
Blanko dibuat dengan mengganti bahan dengan aquadest, kemudian dilakukan 
destruksi, destilasi dan titrasi seperti pada bahan sampel. 
 
 
Perhitungan kadar protein : 
 

% N = 
1000)(

)(
xgrsampelberat

blankosampelHClml − x N. HCl x 14,008 x 100% 

 
Setelah diperoleh % N, selanjutnya dihitung kadar proteinnya dengan mengalikan 
suatu faktor yaitu dengan faktor koreksi. Besarnya faktor koreksi ini berdasarkan 
bahan yang diketahui kadar unsur N-nya. Untuk senyawa protein bahan yang 
belum diketahui komposisi unsur-unsur penyusunnya secara pasti, maka faktor 
perkalian 6,25 inilah yang dipakai. Sedangkan untuk protein-protein tertentu yang 
telah diketahui komposisinya dengan lebih tepat, maka faktor yang lebih tepatlah 
yang dipakai. 
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Lampiran 4. Data dan analisis ragam pengujian pH daging itik Hibrida 
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  = 391,3636 – 391,3634 
 
  = 0,0002 
 
JK galat = JK total – JK perlakuan 
 
  = 0,0045 – 0,0002 
 
  = 0,0043 
 
 
 
 
 
 

Ulangan Perlakuan 
(hari) 1 2 3 

Total Rata2 

0 5,72 5,72 5,71 17,15 5,72 
3 5,67 5,72 5,73 17,12 5,71 
5 5,71 5,69 5,73 17,13 5,71 
7 5,72 5,73 5,68 17,13 5,71 

Total 22,82 22,86 22,85 68,53  
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Tabel analisis ragam pengujian pH 
 

SK db JK KT F hitung F0,05 F0,01 
Perlakuan 3 0,0002 0,000067 0,1241 4,07 7,59 

Galat 8 0,0043 0,00054    
Total 11 0,0045     

 
Ket. = Fhit < F tab 5% menunjukkan pengaruh yang tidak berbeda nyata 
(P>0,05) 
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Lampiran 5.  Data dan analisis ragam pengujian kadar air daging itik 
Hibrida 

 
 
 

Ulangan Perlakuan 
(hari) 1 2 3 

Total Rata2 

0 78,38 78,07 78,29 234,74 78,25 
3 77,28 77,38 77,37 232,03 77,34 
5 76,36 76,85 75,98 229,19 76,39 
7 76,17 75,78 76,45 228,40 76,13 

Total 308,19 308,08 308,09 924,36  
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           =  71212,4654 – 71203,4508  
 

                 =  9,0146 
 

JK perlakuan  = ∑
∑

=

=
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
t

i

r

j

r

Yij

1

2

1  – FK 

 

  = 
3

40,22819,22903,23274,234 2222 +++ - FK 

   
  = 71211,8015 – 71203,4508 
 
  = 8,3507 
 
JK Galat = JK total – JK perlakuan 
 
  = 9,0146 – 8,3507 
 
  = 0,6639 
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Tabel analisa pengujian kadar air 
 

 
Ket: tanda (**) = Fhit >F tab 1% menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat 
nyata (P<0,01) 
 
  

SE = 
txr

xKTgalat2  = 
12
0829,02x  = 0,1175 

 
 BNT 1% = BNT 1% x SE 
 

= 3,06 x 0,1175 
    
   = 0,3948 
 
Hasil uji BNT 1% 

 

Perlakuan Rata - rata notasi 
7 hari 76,13 a 
5 hari 76,39 a 
3 hari 77,34 b 
0 hari 78,25 c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SK db JK KT F hitung F0,05 F0,01 
perlakuan 3 8,3507 2,7836 33,58** 4,07 7,59 
galat 8 0,6639 0,0829    
total 11 9,0146     
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Lampiran 6.  Data dan analisis ragam pengujian kadar protein daging itik 
Hibrida 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

FK   = 

2

1 1

rXt

Yij
t

i

r

j
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑∑
= = = 

12
6256,59946  = 4995,5521 

 

JK total = ∑∑
= =

t

i

r

j
Yij

1 1

2  – FK = (20,592 +………+ 20,222 ) – FK 

 
  = 4996,1984 – 4995,5521 
 
  = 0,6463 
 

JK perlakuan  = ∑
∑

=

=
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
t

i

r

j

r

Yij

1

2

1  – FK 

 

  = 
3

31,6021,6165,6167,61 2222 +++  - FK 

 
  = 4995,9572 – 4995,5521 
 
  = 0,4051 
 
JK galat = JK total – JK perlakuan 
 
  = 0,6463– 0,4051 
 
  = 0,2412 
 
 
 
 
 

Ulangan Perlakuan 
(hari) 1 2 3 

Total Rata2 

0 20,59 20,61 20,47 61,67 20,56 
3 20,57 20,53 20,55 61,65 20,55 
5 20,34 20,48 20,39 61,21 20,40 
7 19,73 20,36 20,22 60,31 20,10 

Total 81,23 81,98 81,63 244,84  
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Tabel analisis ragam pengujian kadar protein 
 

SK db JK KT F hitung F0,05 F0,01 
Perlakuan 3 0,4051 0,150 4,4850* 4,07 7,59 

Galat 8 0,2412 0,0301    
Total 11 0,6463     

 
Ket: tanda (*) = Fhit > F tab 5% menunjukkan perbedaan pengaruh yang nyata 
(P<0,05) 
 

 SE = 
txr

xKTgalat2 = 
12
0301,02x = 0,0708 

 
 BNT 5% = BNT 1% x SE 
 
   = 3,06 x 0,0708 
 
   = 0,1635 
 
Hasil uji BNT 5% 

 

Perlakuan Rata – rata Notasi 
7 hari 20,10 a 
5 hari 20,40 b 
3 hari 20,55 b 
0 hari 20,56 b 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Keikhlasan dalam beramal yang ikhsan merupakan puncak amal perbuatan manusia. Imam Ghazali 
pernah berkata, “Semua manusia akan rusak, kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu pun akan 

rusak, kecuali orang yang beramal. Orang yang beramal pun akan rusak, kecuali yang ikhlas”. Namun 
sebuah keikhlasan yang sesungguhnya adalah keikhlasan karena Allah swt. 

Sedangkan keikhlasan tidak akan muncul tanpa adanya pemahaman dan keyakinan yang kuat terlebih 
dahulu. Apa lagi dalam kehidupan kita banyak sekali kita ketemukan 

kejadian-kejadian yang belum sempat terpikirkan oleh kita sebelumnya. 
Itulah yang patut untuk kita renungkan... 

Saudaraku, hidup ini adalah sebuah spectrum perjalanan yang panjang. Hidup di dunia ini adalah diawali 
kelahiran dan diakhiri dengan kematian. Harapan tujuan akhir kehidupan kita adalah untuk berjumpa 
dengan Allah di syurga-Nya kelak. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri untuk menjadi orang yang 
senantiasa dibanggakan Allah dan Rasul-Nya, insya Allah. 
Saudaraku, ingatlah selalu bahwa air mata yang selalu tercurahkan dan hati yang terluka karena 
takutnya kita kepada Allah swt. adalah sebuah kekuatan betapa sensitifnya iman dari seorang yang 
teguh dan ikhlas dalam agama ini. Adakalanya jiwa ini mengeluh karena musibah yang menimpa kita, 
padahal ada jalan keluarnya semudah kita membuka ikatan, Sungguh, jalan menuju Allah adalah sebaik-
baik jalan. Karena inilah yang disebut kebahagiaan sesungguhnya yaitu kebahagiaan iman. 
Kebahagiaan yang tidak akan dapat dimiliki, kecuali hanya orang-orang yang bersih hatinya, jernih 
pikirannya dan peka perasaannya serta memiliki keiltizaman yang kokoh terhadap sunnah Rasul-Nya. 
Barang siapa yang telah mengenal jalan ini, maka tidak akan terhalang darinya bila hidup penuh dengan 
kesederhanaan, hati yang sering tersakitkan, perasaan yang terkorbankan atau bahkan keinginan naluri 

yang tidak tersampaikan. Namun saudaraku, justru dari situlah kita akan dapatkan sebuah mutiara 
hikmah yang akan mengantarkan kita dalam proses kematangan dan kedewasaan dalam kehidupan ini. 

Apa bila semua jalan terasa buntu, maka yang harus kita pikirkan adalah janji yang ada dalam Alam 
Nashyrah “Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan 

keluar.” (QS. At-Talaq : 2). Berbeda halnya orang yang sesat dari jalan ini, maka usianya akan dipenuhi 
dengan kesedihan, kegundahan dan kegelisahan, hartanya mejadi pengahalang, ilmunya mendatangkan 

kerugian, dan kesudahannya adalah beroleh kehinaan dan kekecewaan, Naudzubillah… 
Saudaraku, yang harus senantiasa kita waspadai adalah ketika niatan datang karena selain-Nya. 
Walaupun awal berangkatnya dari niatan yang lurus, namun dalam perjalanan menemukan sebuah jalan 
yang bukan petunjuk-Nya(Al-Qur’an dan As-Sunnah) dan akhirnya berbelok mengikuti jalan (syetan) 
tersebut, maka pada saat itulah benih-benih keikhlasan akan mulai mati.  
Saudaraku, berapa banyak pribadi-pribadi yang tak berhenti dari kehidupan dakwah kecuali setelah 
memancangkan tonggak-tonggaknya yang mendalam, yaitu sebuah pemahaman yang utuh dan 
universal serta keyakinan yang kuat, sehingga keikhlasanlah yang akan lahir untuk menenangkan dalam 
sebuah kebahagiaan hidup dan abadi di akhir kehidupan kelak. 

Keikhlasan seseorang memang tidak mampu kita lihat yang sebenarnya, karena terdapatnya adalah 
didalam hati. Sedangkan hanya Allah-lah yang Maha Mengetahui setiap yang ada dalam hati. Akan 
tetapi saudaraku, dalam hidup ini kita pasti akan berjumpa dengan masalah, karena itu merupakan 

sunnatullah sebagai ujian hidup kita. Persoalannya ternyata bukan pada masalah kita, melainkan 
bagaimana sikap kita dalam memandang dan menangani masalah-masalah itu. 

Keikhlasan hanya akan ditampakkan melalui pancaran wajah dan sikap seseorang dalam menyikapi 
setiap persoalannya. Semoga kita termasuk orang yang sabar ketika ditimpa musibah, bersyukur ketika 

diberi nikmat dan cepat meminta ampun ketika kita melakukan kesalahan, serta ikhlas dalam 
menjalankan setiap amanah…,insya Allah. 

Ya Allah, perbaikilah kehidupan religiku, yang ia adalah benteng bagi segala urusanku. Perbaikilah 
urusan duniawiku, yang padanya adalah kehidupanku. Perbaikilah perkara akhiratku, yang padanya 
adalah tempatku kembali. Jadikanlah hidup ini sebagai lahan upayaku menambah segala kebajikan  
dan jadikanlah mati sebagai titik henti bagiku dari segala keburukan  amin  

Tentang Keikhlasan                                                            15/08/08 


